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शेरयएट टफभॅन १८२० 

ते १९१३ ऩमतं 
जीलन जगल्मा.  

शैरयमट टफभॅन पक्त ऩाच पुट उंचीच्मा शोत्मा. 
त्मा लरशू-लाचू ळकत नव्शत्मा. तयीशी त्मांनी ळेकडो 
आफ्रिकी अभेरयकनांना स्लतंत्र जीलन जगण्मावाठी 
त्मांनी भदत केरी. मा अद्भतु भहशरेचे जीलन  
खयोखयच वलरषण शोत.े  



शेरयएटचा जन्भ कधी झारा ते 
वार नतरा नक्की भाहशत 
नव्शत.े तेव्शा गुराभांचा   

जन्भहदलव लरह्राच जात नवे.  

शैरयमट टफभॅनचा जन्भ  १८२०च्मा  आवऩाव 

भैयीरैंड  भध्मे झारा. त्मा काऱात दक्षषणेत काशी 
रोकांकड ेगुराभ शोत.े शेरयएट ऩण  एक गुराभ 
शोती. नतचे आई-लडीर, बाऊ आणण फहशणी वगऱे 
गुराभ शोत.े  

आफ्रपकेतून मा रोकांना त्मांच्मा 
घयातून  ज़फयदस्ती  आणरं गेरं 
शोतं. आणण त्मांना अभेरयकेत 
गुराभ  शोण्माव भजफयू केरे. 

गुराभांचे भारक गोये रोक शोते.  गुराभ स्लमंऩाक 
कयत,ळेतात काभ कयत आणण त्मांचे भारक जे काशी 
वांगत ती वलव काभे त ेकयत शोते. दावांना कोणतशेी 
लेतन लभऱत नव्शत.े त्मांना कधीशी त्मांच्मा 
कुटंुफाऩावून कोणत्माशी भारकारा वलकरे जात अवे.  



 जेव्शा  शैरयमट छोटी भुरगी शोती 
तेव्शा नतच्माजलऱ एकच ड्रवे शोता 
आणण ऩामात लशाणा नव्शत्मा. ,  

 छोटी शैरयमट आणण नतचा ऩरयलाय एका 
घाणेयड्मा पयळीच्मा भोठ्मा केबफन भध्मे याशत 
शोत.े त्मांचं छोटेवे घय त्मांच्मा भारकाच्मा भोठ्मा 
ळेताच्मा जलभनीलय शोत.े  

शैरयमट फशुत 

फरलान थी. 

शेरयएट कधी ळाऱेत गेरी नाशी. नतने फारऩणी 
वुद्धा भोठ्मांवायखे काभ केरे, नतने गोऱ्मा 
कुटंुफातीर भुरांची काऱजी घेतरी आणण त्मांच्मा 
घयाची वपाई केरी. त्मानंतय ती ळेतात काभ कयत 
अवे, ऩाणी देत अवे आणण राकड ंपोडत अवे.  



एक हदलव वकाऱी,  एक गुराभ ऩऱून गेरा. 
गोऱ्मा भारकाने गुराभारा थांफलण्मावाठी 
त्माच्मालय एक जड लस्तू पेकून भायरी शोती. 
शैरयमट  यस्त्मात शोती म्शणून ती जड लस्तू 
शेरयएटच्मा डोक्मारा रागरी.भग नतरा लाईट 
ऩद्धतीने रागरं आणण ती खूऩ आजायी ऩडरी.  

शैरयमट रंफ ेवभम 

तक फीभाय यशी. 

शैरयमटच्मा आईने नतची खूऩ काऱजी 
घेतरी,ऩण त्मा जखभेची भोठी खूण 
शैरयमटच्मा कऩाऱालय  याहशरी. मा अनुबलानंतय 
शैरयमटने स्लतःच ऩऱून जाण्माचा ननणवम 
घेतरा.  



शैरयमटन ेचभकणाऱ्मा  ध्रलु ताऱ्माचा 
ऩाठराग केरा.ताऱ्माने नतरा 
उत्तयेचा यस्ता दाखलरा.. 

तो हदलव १८४९भध्मे आरा. वंध्माकाऱी 
आकाळात अंधाय झारा ऩण कोणी शेरयएटरा 
जंगरात घुवरेरं ऩाहशरं नाशी. ती उत्तयी 
याज्माकड ेननघारी. श्जथं गुराभगगयी नव्शती.  

कधी कधी गुराभ अंडयग्राउंड 

येरभागावलय प्रलाव कयतांना 
वलळऴे घयाभध्मे रऩत. 

अंडयग्राउंड येरभागावने यस्त्मात शेरयएटरा भदत 
केरी. शा टे्रनच्मा रूऱांचा भागव नव्शता.शा एक 
अवा भागव शोता ज्माभुऱे गुराभ ऩऱून स्लतंत्र 
शोलू ळकत शोत.े रोक गुऩचूऩ गुराभांना आऩल्मा 
घयात रऩून ठेलत शोत,े त्मांना जेलामरा देत शोत े
आणण त्मांना ऩुढचा यस्ता वांगत शोत.े  



शा नक्ळा शैरयमटचा 
प्रलाव दाखलतो.  

शैरयमट च्मा प्रलावात रांफरेरी थंडी खूऩच 
बमानक शोती. ऩण त्मा भागावने ळुय शैरयमट, 

फ्रपराडशे्ल्पमा, ऩेनलवल्लेननमारा ऩोशचरी.. 

 ळेलटी शैरयमट उत्तयेत ऩोशचरी. आता ती 
स्लतंत्र शोती. आता नतचा कोणी भारक नव्शता. 
आता कोणी नतरा आदेळ देलू ळकणाय नव्शता.  



अंडयग्राउंड येरभागावलय ऩऱणाऱ्मा 
ना प्रलावी म्शटरं जात शोतं.  

शैरयमटरा एका शॉटेरभध्मे नोकयी लभऱारी.  
शैरयमटने जे ऩैवे लभऱलरे, त ेनतने दवुऱ्मा 
गुराभांना ऩऱण्मावाठी लाऩयरे.आऩल्मा 
जीलनकाऱात नतने दक्षषणेच्मा फ्रकतीतयी प्रलाव 
केरे .अळा प्रकाये नतने ३०० ऩेषा अगधक 
गुराभांना स्लतंत्र  केरे. 

शेरयएट  वायखे रोक अंडयग्राउंड 

येरभागावलय गुराभांना प्रलाव कयामरा 
भदत कयत. त्मांना कंडक्टय म्शटरं 

जाई.  

गुराभांच्मा भारकांनी शैरयमटरा ऩकडण्मावाठी 
एक भोठं फषीव ठेलरं.ऩण ती शुळाय भहशरा 
कधीशी ऩकडरी गेरी नाशी. “भी आठ लऴावऩमतं  

अंडयग्राउंड येरभागावलय एक कंडक्टय शोत,े" ती 
म्शणारी. “आणण भी कधीशी एकाशी प्रलाळारा 
गभालरं नाशी.” 



शेरयएटने मदु्धात जखभी 
झारेल्मा वनैनकांची देखबार 

केरी. .  

शैरयमटने अन्मप्रकाये वुद्धा गुराभांची रढाई 
रढरी. गशृमुद्धाच्मा लेऱी, नतने दक्षषणेत शेयगगयी करून 
उत्तयेरा भदत केरी. नतने एका नववच्मा रुऩात काभ 
केरं.  

१८६५ भध्मे, शैरयमटचे वगळ्मात भोठे स्लप्नं 
तवे्शा खये ठयरे जेव्शा ळेलटी गुराभगगयी वंऩरी. 
९३ लऴावची अवतांना शेरयमटचा भतृ्मू झारा. ऩण 
नतची लीयता अजूनशी ध्रुल ताऱ्मावायखी चभकत 
आशे.  


